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SITUACIÓ ACTUAL DE LA PROTECTORA
En alguna edició anterior, ja us vam fer saber les dificultats amb
què s’està trobant la Lliga Protectora aquests últims anys. Malgrat
l’important volum de voluntaris que, de forma desinteressada,
col·laboren amb nosaltres fent tasques a què els nostres treballadors no poden donar sortida per manca de temps, malgrat la
generosa col·laboració dels nostres socis que, de forma periòdica
o puntual, fan més sostenible econòmicament el dia a dia de la
Protectora i malgrat l’aportació de l’Ajuntament pels serveis que
prestem a la ciutat, la realitat és que la situació econòmica de
la nostra entitat és delicada.
D’una banda, l’obligatorietat d’aplicar les noves normatives,
com ara la llei de transparència, la llei de protecció de dades i
l’ajustament a les normatives dictades des de riscos laborals, ha
generat un augment important de les despeses de gestió.
D’una altra, la contínua entrada al refugi de gossos GPP, que requereixen una atenció i unes condicions d’adopció més exigents que la resta
de gossos, ha generat una situació de saturació al refugi que ha comportat una baixada en el nombre d’adopcions i un augment considerable en les despeses d’alimentació i medicació, així com de personal.
Després de diverses reunions amb l’Ajuntament per tractar aquesta
problemàtica, ens han concedit una aportació extraordinària per
contractar una educadora canina amb l’objectiu de treballar amb
els gossos més problemàtics, majoritàriament els catalogats com a
GPP i amb d’altres que fa anys que són a les nostres instal·lacions
perquè presenten conductes d’ansietat o de por cap als altres
animals o cap a les persones.
Malauradament, aquesta esperançadora situació pot arribar a la seva fi
en uns pocs mesos quan es faci públic el proper concurs per a la licitació del nou contracte amb l’Ajuntament. En aquest moment, el nostre
contracte actual amb l’Ajuntament ha finalitzat i estem en una fase de
pròrroga forçosa. Si l’adjudicació del nou contracte recaigués sobre
una altra protectora o empresa, ens seria impossible poder mantenir
els més de 300 animals que actualment resideixen al refugi i, en conseqüència, hauríem de cedir una part important d’ells a la nova entitat.

Només hem cregut convenient mantenir-vos informats de la situació. Per la nostra part, estem fent i farem tot el possible per guanyar
aquest concurs i, en conseqüència, poder donar continuïtat a la
llarga trajectòria de la Lliga Protectora al servei del benestar dels
animals del nostre municipi, que busquen en nosaltres l’oportunitat
de trobar una llar que els permeti gaudir la vida que es mereixen.
Abans de tancar aquest editorial, voldria fer menció especial a una
gran voluntària que durant molts anys ha col·laborat amb nosaltres
fent possible aquesta important tasca i que el passat dia 22 de novembre ens va deixar per sempre. Descansa en pau, Elisabet Casas.
Sempre et recordarem.
Adela Gracia, presidenta

CLÍNICA VETERINÀRIA
Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell
T. 93 723 65 91
CONSULTORIS VETERINARIS
C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell
T. 93 723 68 56
C/ Nemesi Valls, 2
08210 Barberà del Vallès
T. 93 729 82 73
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Socis

ENS CALIEN SOCIS
Al llarg dels últims mesos, tot coincidint amb el 40è aniversari
de la Lliga, l’entitat ha dut a terme la campanya Ens fem socis?
La iniciativa ha tingut una acollida bona i els seus responsables
n’estan orgullosos i contents perquè s’ha aconseguit que més
ciutadans que exercicis anteriors donessin un cop de mà i
s’apuntessin com a socis per ajudar a continuar tirant endavant
amb aquest projecte en pro dels animals abandonats.
Ha estat una campanya acompanyada de tres jornades dedicades a la figura del soci, que tan important és per a la subsistència del refugi. Aquest, però, no pot ser un fenomen puntual:
no ens ho podem permetre. Per tant, tot agraint l’empatia de
tothom qui s’hi ha apuntat, es continuarà treballant per seduir
moltes més persones. Ser soci no és només oferir diners a una
causa, sinó que, en aquest cas, consisteix a ser partícip d’una
il·lusió que - per cert - pot resultar molt satisfactòria.

BENVINGUTS ALS NOUS SOCIS DEL 2019:
Pascual A R., Corina A. G., Aroa A. M., Rosa A. da S., Anna
Maria B. S., Daniel B. S., Victoria B. C., Sheila B. C., Emma B.
M., Núria B. S., Lizette B. M.,Rafael B. H., Rosa C. M., Rosa
Maria C. C., Anna C. R., Diana C. M., Vicente C. L., Rosario C.
C., Maria Cruz C. E., Joaquin Jorge C. M., Joan C. J., Mª Ana
del Rosario C. B., Mireia C. S., Meritxell C. T., Teresa C. H.,
Jaume C. F., Pau D. de H., Judith F. S., Esther F. T., Angela F.
T., Marta G. S., Francesc G. P., Celia G. G., Ruben G. M., Aroa
G. S., Laura G. S., Ada G. C., Sara G. S., Josep G. M., Nuria H.
C., Carmen H. N., Yolanda J. B., Nuria J. Q., Laia J. F., Rosa L.
L., Luz Angela M., Carlos L. R., Josep M. M., Arturo M. M., Oscar M. P., Mª Carmen M. S., Cinta M. R., Julio M. del V., Josefa
M. S., Laura M. H., Daniel M. G., Mercè M. S., Esther N. A.,
Vicenç P. R., Loic P. T., Beatriz P. M., Eva Maria P. M., Verena P.,
José Manuel R. de la C., Esmeralda S. G., Jordi S. L., Raquel
S. M., Montse S. S., Eugènia S. O., Mª Dolors S. P., Sergi S. F.,
Rosa Maria U. L., Daniel U. R., Montserrat U. C., Elisabet V. F..

UNA MAJOR IMPLICACIÓ
DELS MINISOCIS
L’equip d’organització de la darrera edició de la Festa dels
Minisocis de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell va tenir la
col·laboració de dues minisòcies de l’entitat, que van ajudar tant
a peu de pista com en l’habilitació i desenvolupament de les diferents activitats. Les identificàvem perquè anaven vestides amb una
de les samarretes corporatives però, sobretot, per la seva actitud,
tant d’efectivitat a l’hora de dur a terme les tasques que se’ls havien assignat com d’implicació que van mostrar en tot moment.
Atesos els bons resultats de la iniciativa, s’ha pres la decisió d’implicar
els minisocis, no només en el desenvolupament de la seva festa
anual, sinó també en la preparació prèvia –consultant-los sobre com
els agradaria que fos i animant-los a ser-hi presents per posar en
pràctica els seus suggeriments–, així com en la concepció i gestió
d’altres esdeveniments que la Protectora encapçala.
Aquesta major implicació ajudaria a conscienciar als més joves
sobre la tinença responsable d’animals i els convertiria en un mitjà
de difusió de les idees respectuoses envers als animals entre el
seu col·lectiu però, a més, aportaria molta riquesa a l’estructura
organitzativa de la Lliga, que rebria una bona dosi d’aire fresc.

Disseny Gràfic
Impressió Offset
Impressió Digital
Carrer Doctor Puig, 44
08202 Sabadell
c/ el plà, 39 - Pol. Ind. el plà
08750 Molins de rei - Barcelona
tel. 936 803 820 - fax 936 804 593
graficas@graficasgomezboj.es
www.graficasgomezboj.es
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Voluntaris

ENTREVISTA A L’EQUIP GPP
“Gossos que poden formar part
de qualsevol família”

Marta Riba i Núria Vilardell són voluntàries de la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell i, com la resta de persones que hi duen a terme aquesta tasca, estan
integrades en un dels equips de treball de què consta l’entitat. En el seu cas,
comparteixen el seu temps lliure i energia amb els gossos denominats GPP
(gossos potencialment perillosos). El dia a dia d’un gos que reuneix aquestes
característiques és força diferent del de la resta, perquè han estat catalogats no
només des d’un punt de vista social, sinó també des d’una perspectiva legal.
Els GPP disposen de menys oportunitats que la resta de gossos per sortir
a passejar del refugi. Per què? Cada
quan acostuma a sortir un d’aquests
animals en comparació amb d’altres?
Un dels factors que fa que la gent doni
menys oportunitats a aquests gossos és
la mala reputació que tenen pel simple
fet de ser d’unes races concretes. Per
això, socialment, els adoptants poden
tenir prejudicis sobre aquests gossos
que no es corresponen amb la realitat,
cosa que dificulta que vulguin adoptar un
gos catalogat com a GPP. D’altra banda,
el fet que per adoptar aquests gossos
sigui obligatori obtenir una llicència i tenir
una assegurança també disminueix les
seves oportunitats, ja que la despesa
econòmica inicial en el moment de fer
l’adopció s’incrementa en comparació
amb els gossos que no s’engloben dins
d’aquesta categoria. Com que hi ha uns
80 gossos d’aquestes característiques al
refugi i cada diumenge poden arribar a
sortir-ne al voltant de 10, cada gos surt
de les instal·lacions una vegada cada dos
mesos de mitjana.

De quina manera viuen aquests animals
l’estada al refugi (ubicació, hàbitat,
seguiment…)?
Alguns conviuen amb altres gossos (GPP
o no) dins dels patis del refugi, mentre que
molts d’altres estan tancats a les gàbies
individuals. Actualment, hi ha una gran
quantitat de GPP per què pràcticament
tots els patis en tenen com a mínim un. Els
seus hàbits són pràcticament com els de la
resta de gossos del refugi: reben visites de
voluntaris mensualment i surten a passejar
amb major freqüència que la resta.

Quan i en quines condicions sortiu de
les instal·lacions de la protectora?
L’equip de GPP treballem exclusivament els diumenges al matí en l’horari
d’obertura del refugi. Tot i això, són
gossos que també surten amb l’equip
de passejades, els dissabtes al matí, i
amb els seus respectius padrins, quan
aquests s’acosten al refugi. En ocasions especials, quan hi ha desfilades o
festes relacionades amb la protectora,
també hi ha la possibilitat de portar
un o diversos GPP per tal de poder
apropar-los a la ciutadania. Quan surten
de les instal·lacions de la protectora,
els GPP porten posat l’arnés i el morrió
(que han de portar per llei) i cadascun és passejat per un voluntari que
posseeix la llicència de conducció de
gossos potencialment perillosos.

Per què heu decidit formar part
d’aquest grup de treball i què heu après
des que hi sou?
Tal com hem explicat anteriorment, la mala
reputació dels GPP en la societat, en certa
mesura, també és present en els voluntaris
de la Protectora que no hi han estat mai
en contacte. Això fa que siguin gossos a
qui menys persones volen accedir, per la
qual cosa decidir entrar en aquest grup
de treball ens permet conèixer-los millor i
apropar-los a la resta de la gent per treure’ls
l’estigma que tenen. Des que vam formar
l’equip, hem après que són gossos que
dins del refugi tenen un nivell d’estrès molt
elevat, però que si es troben en un ambient
relaxat canvien el caràcter sempre per a
bé. D’altra banda, hem après que l’etiqueta
de GPP no els fa justícia i que podrien formar part de qualsevol tipus de família.

Núria i Nuska

Mora

Vosaltres que els tracteu de prop i amb
assiduïtat, com definireu el seu caràcter i comportament?
Com amb qualsevol tipus de gos, és difícil
generalitzar el caràcter i comportament
d’aquests animals. De totes maneres, quan
t’hi apropes i els coneixes en diferents situacions, pots veure que tenen la capacitat de
relaxar-se fàcilment quan surten a passejar
i que tenen força curiositat per relacionar-se
amb la resta de gossos. Molts són força
afectuosos amb les persones i busquen contacte amb els voluntaris que tenen a prop.
Friska

Inca
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Actualitats

RECAPTE SOLIDARI A
L’ALCAMPO DE SANT
QUIRZE
El passat mes d’agost, el centre comercial Alcampo va ser l’escenari
d’un gran recapte solidari per a la Lliga Protectora de Plantes i Animals de Sabadell. Atès l’èxit i l’extensa col·laboració de tantes persones, l’acte es va repetir el mes de novembre, generant novament una
acollida molt positiva del públic, amb nombroses aportacions i una
participació elevada.
L’objectiu del recapte és fer rebost per al refugi, equipant-lo
amb menjar i pinso especial per als animals i amb material
sanitari, de neteja i d’oficina, entre molts d’altres. Així mateix,
gràcies als donatius econòmics i la compra del material solidari, es va
fer calaix per poder adequar les instal·lacions del refugi. En aquests
moments, la millora prioritària és construir una caseta de fusta per als
gats positius en immunodeficiència, just a temps per combatre els
mesos més freds.
La presència de l’estand al centre comercial va permetre que més persones hi participessin i va resultar molt més pràctic perquè els voluntaris
recollissin i traslladessin totes les donacions. A més de fer possible
donar informació sobre adopcions a tothom qui hi va mostrar interès.
En una jornada com aquesta, l’agraïment immens és per al centre
comercial i per a totes aquelles persones que hi van participar com a voluntaris o aportant el seu gra de sorra —o de pinso— amb una donació.

TALLER INFANTIL DE
JARDINERIA AL REFUGI
DE LA PROTECTORA
Les caloroses setmanes d’estiu no van frenar la participació al taller infantil
de jardineria Planta el teu esqueix. Al final del mes de juny, un grup d’infants,
joves i adults van dedicar el seu temps a la Protectora apropant-se al refugi
per aprendre i contribuir a cuidar el recinte.
L’objectiu del taller era transmetre la importància de les plantes per al manteniment i el benestar dels animals i donar l’oportunitat a cada participant
d’aportar valor a l’espai i a la qualitat de vida dels seus habitants peluts.
Mitjançant les activitats, es va contribuir a la reproducció de les plantes
aromàtiques, la presència de les quals és una peça clau, sobretot els
mesos calorosos, ja que allunyen els mosquits. La col·laboració de tothom
va contribuir a una jornada plena en què també es va poder fer una sessió
del mercat de els puces, una de les fonts principals de donatius mitjançant
la compra d’articles de segona mà, promovent així també la reutilització
i les segones oportunitats. Gràcies a tots els qui vau dedicar una petita
estona a fer d’aquesta activitat una realitat amb èxit!

Reportatge
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¿QUÉ SON LAS FLORES DE BACH?
Las flores de Bach son 38 esencias naturales. No son plantas medicinales ni fitoterapéuticas, ya que no contienen principio
activo alguno. Es decir, no incorporan sustancias químicas al metabolismo celular del ser vivo que las tome. Se trata de
remedios vibracionales, energéticos, que ayudan a restablecer el equilibrio emocional. No poseen contraindicaciones, no hay
riesgo de sobredosis, no provocan efectos secundarios y no conllevan adicción.
¿Qué son las terapias florales para animales?
Tras muchos años de trabajo y voluntariado, he podido comprobar
que los animales reaccionan rápidamente a la terapia floral debido
a la naturalidad con la que viven la vida. Nosotros, los humanos,
desarrollamos trabas mentales que provocan que, a veces, no
tengamos de forma natural una apertura suficiente a las energías de
las flores.
Las flores de Bach son cada vez más conocidas por sus excelentes
resultados y se utilizan más y más en el campo profesional de la
veterinaria y etología, en especial en situaciones como:
•

•

•
•
•
•

Problemas de comportamiento: exceso de territorialidad y
protección hacia personas, animales o cosas, falta de socialización, eliminación inadecuada...
Miedos e inseguridades: a las visitas al veterinario, a otros
animales, a quedarse solo, a los ruidos fuertes (como los de
los petardos y los truenos), a los viajes...
Estrés y ansiedad: ansiedad por separación, hiperactividad,
nerviosismo, estereotipia, ansiedad por la comida…
Traumas o shocks físicos o emocionales: por abandono, maltrato, accidente, pérdida del cuidador…
Adaptación a un nuevo ambiente o estilo de vida: cambio de
domicilio, llegada de un bebé…
Problemas vinculados a la salud: pre y postoperatorios, dolor,
enfermedad, apatía o desinterés, tristeza…

atención de un modo u otro para indicarnos que algo no va bien y
que precisan ayuda.
El terapeuta floral precisará de tu ayuda para elaborar un pequeño
historial del animal y determinar el posible origen del problema: hay
que ver de dónde procede y en qué estado ha llegado.
También hará una evaluación del entorno en el que vive el animal:
los otros animales, si los hay, y la familia con los que convive y
su situación, ya que los animales, en especial los gatos, son muy
sensibles al entorno y captan muy fácilmente el estado anímico y
emocional de sus cuidadores.
Con todo ello, podrá elaborar una fórmula para calmar y armonizar
el origen de lo que ha sucedido al animal y te indicará cómo facilitársela de modo sencillo y práctico, así como las pautas adecuadas
de convivencia que precisa.
MAGDA VILANOVA I PASCUAL
Psicoterapeuta floral profesional
acreditado por Sedibac nº357
WEB: www.magdavilanova.com

Y un sinfín de enfermedades la mayoría de veces producidas por
un alto nivel de estrés, con la consecuente depresión del sistema
inmunológico. Esto es especialmente notorio en los gatos, que como
consecuencia de ello pueden padecer enfermedades infecciosas
como gingivitis, cistitis renal o alergias en la piel, entre otras muchas.
¿Cómo puedo notar qué le está pasando a mi animal o qué
necesita?
Cuando un animal presenta un problema de conducta, lo primero
es ir al veterinario a fin de descartar cualquier problema físico. Ellos
siempre se comunican con nosotros y tratan de llamar nuestra

Son muy pocas las protectoras que pueden facilitar esa ayuda emocional a sus animales.
Es un valor añadido a los buenos cuidados que ofrece la Protectora de Sabadell a los
peludines que viven en sus instalaciones. Tras firmar la colaboración con SEDIBAC,
tenemos la gran suerte de poder disponer de las esencias de modo gratuito y con
ello poderlas administrar a los gatos y a todos aquellos animales que consideramos que
necesitan una ayuda a fin de equilibrar su miedo, excitación, depresión, agresividad, etc.
Es un trabajo de voluntariado que realiza Magda Vilanova para SEDIBAC, entidad de la que forma parte.
Dentro de la Protectora, comparte trabajo y criterio con Núria Cortina, conocedora en formular para
cada animal y sus circunstancias.
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Pel·lícules recomanades
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EL TEU MILLOR
AMIC

DIECISIETE
Any: 2019
País: Espanya
Gènere: comèdia i drama
Duració: 100 min.
Direcció i guió: Daniel Sánchez Arévalo
Productora: Atípica Films. Distribuïda
per Netflix

L’Héctor és un noi de 17 anys que està intern en un centre
de menors. Es mostra insociable i poc comunicatiu, fins que
s’anima a participar en una teràpia de reinserció amb gossos.
Allà estableix un vincle molt especial amb una gossa, anomenada Ovella. Però un dia la gossa és adoptada i l’Héctor es mostra
incapaç d’acceptar-ho. Tot i que li queda poc temps per complir
el seu internament, decideix escapar-se per anar a buscar-la.
Com a curiositat dir que tots els gossos que van participar en la
pel·lícula procedien de gosseres i protectores d’animals espanyoles
i van poder ser finalment adoptats. A més, el protagonista de la
pel·lícula en la seva vida real va adoptar el protagonista caní.

Any: 2017
País: Estats Units
Gènere: comèdia i drama
Duració: 100 min.
Direcció: Lasse Hallström
Productora: Universal, Amblin
Entertainment, Pariah Entertainment
Group

Basada en l’èxit de vendes A Dog’s Purpose, de W. Bruce
Cameron.
Tot comença amb en Bailey, un cadell adoptat per una família.
En Bailey, amb les seves reencarnacions (té l’oportunitat de
viure diferents vides canines com a Toby, Buddy, Tino i Ellie),
intenta descobrir el seu propòsit en la vida al costat dels seus
propietaris, a qui ensenya a riure i a estimar.
Una emotiva pel·lícula que encantarà als amants dels animals i
de què aquest 2019 ha sortit una continuació.

EXPOSICIÓ I VENDES: Dr. Balari, 82
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 902 196 396
Tel. Fixe: 937 205 702
Fax: 902 196 397
Mail: tallerscastejon@tallerscastejon.com
www.tallerscastejon.com
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Reportatge

DONAR DINERS O DONAR EN ESPÈCIES, QUÈ ÉS MILLOR?
Durant la gestació d’aquest reportatge, vam pensar que podíem establir quina de les dues opcions –donar diners o donar
en espècies– era millor. Però a mesura que l’hem anat treballant, ens hem adonat que tot depèn del producte o el servei a
què ens referim i del grau d’informació que tingui la persona que decideix donar en espècies. En aquest cas, com en tants
d’altres, l’aspecte clau és conèixer de què estem parlant.
Aquest document s’ha articulat en base a paràmetres reals que
s’han donat, es donen i es donaran al refugi i que permeten fer una
aproximació a la realitat per part de qui prefereix explorar la donació
en espècies, tot deixant palès que hi ha un munt de objectes i

Què hi ha al darrere d’una
creença?

Moltes persones, amb la millor voluntat
del món, –i la redactora d’aquest article
n’és una– han pensat que les mantes
i els edredons poden ser útils a les
instal·lacions de la Lliga. I sí, és així. Però
només si es té en compte que per poder
tenir utilitat han d’estar trossejats i, si els
edredons són apelfats, recosits. Ja que,
perquè aquestes peces de roba puguin ser
gestionades, han de tenir unes dimensions
determinades: per cabre als caus dels gats
i perquè es puguin higienitzar a la rentadora
assíduament i fins que ja no serveixin.
Els gossos no necessiten que les peces
siguin tan petites, però acostumen a trencar
la roba amb les dents, per ansietat o per
jugar, i fan escampadisses que obliguen els
treballadors a dedicar hores a netejar-ho. Tot i
així, quan arriben mantes al refugi, s’organitza
un equip de talladors i cosidors que, durant
setmanes, dona forma al material rebut.
El suggeriment és que els propietaris
de mantes i edredons ens ajudin, en la
mesura del que sigui possible, i adaptin
abans el material d’abric tallant-lo en
quatre o sis parts petites.

serveis que només es poden fer efectius a partir dels diners. Sigui
com sigui, el que veritablement és important és que totes aquelles
persones que tinguin la intenció de contribuir al projecte de la Protectora ho puguin fer.

Empreses solidàries
Cada cop hi ha més empreses que
s’interessen per fer activitats solidàries
i que aporten a la Lliga en espècies. En
concret, recentment s’ha portat a terme un
taller a les instal·lacions de l’empresa Hewlett
Packard Enterprise (HPE), a Barcelona. Els
empleats es van apuntar a una iniciativa que
consistia a destinar hores de treball a una
causa solidària i en aquesta ocasió la van
voler materialitzar en benefici dels animals de
la Protectora de Sabadell. El taller consistia
a fabricar trampes per a les processionàries,
les erugues que cada any apareixen a la
primavera i baixen a terra des dels pins i que
són molt perilloses per als gossos, que poden
morir si hi contacten a la boca o la llengua.
Cada any, just abans que les erugues baixin
dels pins, els integrants del refugi col·loquen
trampes als arbres, el seu hàbitat natural i els
elements que proporcionen l’ombra que tant
s’agraeix en mesos de calor intensa. Fabricar
i instal·lar aquestes trampes és molt entretingut, però gràcies a aquests voluntaris de
HPE se’n van poder preparar 30, que ja estan
llestes de cara a la propera primavera.
Aquesta empresa ha proporcionat el material i la mà d’obra dels seus voluntaris, que
es van esforçar a seguir les instruccions de
dues voluntàries de l’equip de jardins de la
Protectora, la Magda i la Marta. A més de
fer bona i molta feina, sembla que s’ho van
passar bé contribuint a aquesta tasca tan
poc coneguda, però tan útil.

Paradoxes

Encara que sembli que no pot ser, la Protectora no necessita plats de menjar, ja que,
en gran part del refugi, s’utilitzen tremuges.
Tampoc no calen peces de roba humana, ni llençols, matalassos o coixins, ni
abrics per a gossos petits, perquè a les
instal·lacions essencialment hi ha gossos de
mida mitjana i grossa.

La imaginació al poder

Els integrants de la Lliga són conscients
que hi ha innumerables formes de contribuir al benestar dels animals que encara
no s’han ideat. Per tant, és important que
tothom que tingui una idea o bé que vegi
una iniciativa susceptible de ser aplicada
es dirigeixi als responsables de l’entitat i
els la plantegi. Després, ja es veurà fins a
quin punt es pot aplicar, però, d’entrada,
s’hi pensarà.

Medicaments

Els medicaments més necessaris són els
antiinflamatoris (Metacam®, Rimadyl®,
Canidryl®, Meloxidyl®, Previcox®, Tolfedine®, entre d’altres), els antibiòtics per
a gossos i gats, els medicaments per
la leishmània i els condroprotectors
per reduir els dolors (Hyaloral, Synoquin,
Condrosan, Cosequin, entre d’altres), així
com qualsevol altre medicament que un
propietari d’un animal ja no fa servir i pot
donar als animals de la Protectora.

Reportatge

Pel que fa al menjar

Els animals que són a les instal·lacions
de la Protectora de Sabadell
s’alimenten d’un pinso que es subministrat pels mateixos proveïdors des
de fa anys. El pinso donat que es rep
s’utilitza –evidentment!–, però cal anar
molt amb compte a l’hora de fer barreges entre pinsos, perquè acostumen a
provocar diarrees, amb tota la feina que
suposa a l’hora de mantenir el refugi en
unes condicions mínimes d’higiene i per
a la salut dels animals.
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El que sempre es necessita

Un encert segur pel que fa a necessitats
són els ossos de rosegar, sobretot
per als gossos que han d’estar tancats i
que així estan distrets i ocupats. També,
corretges, arnesos i collars en bon estat,
tovalloletes per a nadons i gratadors i
petites estores de fibra vegetal per a gats,
així com sorra de gats per als gatets.

Coses inversemblants

També es necessiten sempre llet i
llaunes per a cadells, tant de gos com
de gat.

Encara que sembli mentida, pel seu funcionament adequat i per cobrir les necessitats dels habitants que s’estan al refugi, la
Protectora necessita disposar d’objectes tan
comuns i dispars com, per exemple, capses
de plàstic transparents per fer gateres,
tovalloles i diaris. Per àmbits, pel que fa
al material de neteja gairebé sempre cal
lleixiu, sabó de rentar plats, sabó de rentar
roba, sabó de mans, escombres, pales,
galledes i bosses d’escombraries (de mida
petita o de 30 litres, gran o industrial).
En relació a material d’oficina, s’agraeix
l’aportació de fulls blancs DIN-A4, retoladors permanents i per a pissarra, bolígrafs,

Referents

I els diners... per a què serveixen?

La Protectora ha publicat al portal de vendes digital Amazon un llistat de desitjos
d’alguns articles que necessita perquè serveixi d’orientació [http://amzn.eu/gibRYbb]
Però no cal adquirir aquests béns a través
d’Internet, sinó que la llista és una guia.
Cadascú pot anar a la botiga que consideri
millor i els pot portar, si és que vol contribuir
en espècies.

Doncs els diners serveixen per a tota la resta de serveis i objectes que es necessiten a
la Lliga per tirar endavant el dia a dia del refugi i dels animals que hi habiten. I són, és
clar, determinants perquè, de vegades, es tracta de serveis bàsics que no es poden
proporcionar en espècies, com ara analítiques en clíniques externes, operacions de
traumatologia, medicaments i material per a les cirurgies setmanals, etc. De vegades,
són situacions inesperades de tot tipus que cal resoldre amb celeritat. D’altres, cal fer
reparacions o adquirir objectes que no són fàcils de gestionar si no és mitjançant un
intercanvi econòmic.

Per tant, no és precisament el pinso
normal el que més convé als animals
de l’entitat. En canvi, són molt valuoses
les aportacions de pinsos medicats
(hipoal·lergènic, hepàtic, gastrointestinal, per a obesitat, metabòlic) i de llaunes de menjar humit, imprescindibles
per subministrar medicació als malalts
puntuals o crònics.

clips, tisores, cinta adhesiva, Tipp-ex, cola
de barra, post-its, blocs de notes i piles
(AA, AAA i de forma quadrada).
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Reportatge

LEISHMANIOSI
Molts hem sentit parlar de la leishmaniosi, que afecta els gossos. També se la coneix com a malaltia del mosquit perquè
és aquest insecte que, en xuclar la sang, transporta el paràsit d’un animal a un altre. D’aquí que la prevenció vagi lligada
al control dels mosquits i que siguin importants els productes com ara les pipetes, els collars i els esprais antimosquits i
les mosquiteres.
Actualment, a la protectora tenim 15 gossos amb leishmaniosi. El
nostre protocol és fer un test ràpid a tots els gossos que entren al
refugi i, si surt positiu, confirmar-ho amb un laboratori. Si el test surt
negatiu però, per signes externs (pell amb descamacions, aprimament, coixesa, ferides que no guareixen, etc.), queden dubtes,
també s’envien les proves al laboratori per acabar-ho de confirmar
o de descartar.
Els signes externs sovint són evidents (leishmània cutània) i testem
els animals de seguida. Però també hi ha una afectació interna
(leishmània visceral), en què els òrgans més afectats són els ronyons
i el fetge. Solen ser els casos més greus. De fet, quan la malaltia
afecta el ronyó, es complica molt i el pronòstic sol ser dolent.
L’evolució de la malaltia pot ser bona, fins i tot amb animals que acaben sent negatius. D’altres, però, són positius
per a sempre, encara que sense símptomes, i cal que els fem
controls periòdics.
A la Protectora, cada any diagnostiquem casos de leishmaniosi tant
a gossos residents que agafen la malaltia mentre són al refugi com
a gossos que hi acaben d’entrar. És la malaltia crònica amb què
més ens trobem, el que implica que, en gran part, les medicacions
són per a ells.
El fàrmac de primera elecció, i que prenen tots, és
l’al·lopurinol. Es dona com a mínim un any; després, segons
l’evolució de la malaltia, se segueix administrant. Per tant, cal
repetir l’anàlisi com a mínim al cap d’un any i hi ha gossos que, tot
i estar estables o fins i tot haver negativitzat, han de fer controls durant tota la vida. Segons la gravetat de la malaltia i si hi ha afectació
o no d’òrgans interns i de la pell, alguns animals han de ser tractats
un cop al dia durant un mes amb Glucantime, un injectable força
car i de vegades difícil de trobar.

ABANS

La Luna, un gossa encreuament de terrier de Staffordshire
americà de cinc anys, va entrar al refugi l’abril del 2019
procedent d’un decomís. Va arribar en condicions
deplorables, amb ferides obertes al morro i els ulls per una
leishmània no tractada, ungles llargues i ferides a la pell.
A hores d’ara, està responent bé al tractament veterinari
que se li està proporcionant a la protectora i les ferides
s’han reduït en gran part.
És una gossa molt bona a qui encanta sortir a passejar,
córrer i recollir pals. Amb les persones és un sol i només
busca carícies i amor i amb els altres gossos també és
molt sociable i li agrada molt jugar-hi i relacionar-s’hi.
La Luna està esperant que algú li doni una segona
oportunitat i li ensenyi el que és tenir una llar.

L’altre fàrmac utilitzat és el Leisguard, un xarop de domperidona que estimula les defenses i que es pot administrar tant per
tractar la malaltia com per prevenir-la.
Per evitar l’aparició i proliferació dels mosquits i, per tant, la malaltia en els gossos de la protectora, els voluntaris de l’equip Jardins
han plantat herbes i plantes aromàtiques, com ara la citronel·la, a
tot el refugi.
Als gossos que han donat positiu en els tests de leishmània els
sol costar més trobar un adoptant, perquè, d’entrada, la família ha
des ser conscient que s’han de fer analítiques amb més freqüència
que en el cas d’un gos sa. Tanmateix, la gran majoria de gossos
del refugi que fa anys que tenen la malaltia estan controlats amb
tongades de medicació i gairebé no tenen símptomes.
Míriam Nieto, veterinària de la Lliga

DESPRÉS

Adopta’m
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Estos son los caninos peludos de la Protectora de Sabadell que están siendo medicados por la leishmaniosis. Con el
tratamiento, todos están estables y pueden ser perfectamente adoptados. ¿Alguien quiere dar una oportunidad a alguno después de
los años que algunos ya llevan en la protectora?

Quica
7055
Hembra
9,5 años
En el refugio desde 6-2012

Zuri
9747
Macho
5,5 años
En el refugio desde 4-2015

Megan
11365
Hembra
6 años
En el refugio desde 11-2016

Rambo
7789
Macho
7,5 años
En el refugio desde 4-2013

Roney
10719
Macho
5 años
En el refugio desde 4-2016

Dakota
11601
Hembra
3 años
En el refugio desde 3-2017

Flat
13342
Macho
6 años
En el refugio desde 12-2018

Freya
8367
Hembra
9 años
En el refugio desde 10-2013

Brayni
13764
Macho
5,5 años
En el refugio desde 6-2019

Tora
11819
Hembra
4,5 años
En el refugio desde 5-2017

Lucy
13717
Hembra
4 años
En el refugio desde 5-2019

Patxi
9558
Macho
5 años
En el refugio desde 1-2015

Cairo
13821
Macho
4 años
En el refugio desde 3-2017

Cosmo
12213
Macho
3 años
En el refugio desde 10-2017
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La Lliga

UNA NOVA CARA PER A LA CONSULTA
VETERINÀRIA DEL REFUGI
https://www.teaming.net/ligaprotectoradanimalsdesabadell
El nostre projecte de Teaming es definiria
com una iniciativa que construeix pedra a
pedra un espai més apte, adequat i equipat per als animals del refugi. Mitjançant
l’aportació mensual d’un euro per part de
cadascun dels nostres teamers, podem
recopilar recursos i destinar-los a allò que
més ho requereix. Amb l’ajuda de tots els
qui hi contribueixen periòdicament, estem
molt orgullosos de presentar el nou
projecte: la reforma de la consulta
veterinària de la protectora.
Fins ara, l’espai destinat a la consulta veterinària ha fet la seva funció, però
mancava millores que podien donar llum i
vida a l’espai. En l’aspecte pràctic, ha hagut
de conviure amb obstacles com ara una
instal·lació d’aigua calenta i freda per separat i de difícil graduació tèrmica. Així mateix,
la pintura s’ha anat escrostonant, el sostre
mostra taques d’humitat i les rajoles de les
parets sovint es desenganxen.
Ara, l’objectiu ha estat donar una nova cara
a aquest espai que sovint és el de benvinguda, el primer indret en què es troba
un animal en entrar al refugi. És el cor del
refugi, on la feina de rehabilitació física i
psicològica dels animals pren forma i on
els adoptants sovint tenen la possibilitat
d’interactuar per primera vegada amb les

seves futures o potencials mascotes. Així
doncs, hem buscat crear un espai més
agradable i relaxant per calmar els animals
i millorar l’espai que també es destina al
procés d’adopció.
Avui, la Protectora té uns 230 teamers
que aporten 1 euro mensual, el que ens ajuda a fer guardiola per poder portar a terme
projectes com aquest, de gran valor per
al refugi i els seus habitants. Mentre anem
sumant al calaix, seguim donant les gràcies a tothom qui ho fa possible amb el
seu gra de sorra, que ja ens ha permès
recaptar els 2.000 € que es requerien per
finançar aquest projecte i molts d’altres que
beneficien els gats i gossos que hi passen
un temps i, alhora, totes les persones que hi
estan en contacte, com ara els treballadors,
els voluntaris, les visites i, per descomptat,
els adoptants.
Et convidem a sumar-te a aquesta iniciativa
per participar en els nostres propers projectes mitjançant un donatiu mensual d’1 euro.
T’hi animes? Per col·laborar-hi tu també,
només has d’entrar en aquest enllaç i fer-te
teamer de la Protectora: https://www.teaming.net/ligaprotectoradanimalsdesabadell
I segueix els nostres projectes per veure el
valor que aporta la teva donació!

EDUCADORA CANINA A JORNADA SENCERA
Durant sis mesos, la Lliga disposa
d’una educadora canina, Pilar Pons,
que dedica unes set hores diàries de
feina al refugi, una reivindicació llargament
sol·licitada pel conjunt dels integrants de
la Protectora i que, finalment, ha tingut un
finançament específic per esdevenir una
realitat palpable.
Aquesta professional ja coneix el refugi
i molts dels seus gossos perquè, fins ara,
havia col·laborat puntualment per tal de
resoldre situacions concretes i donar suport
i facilitar eines de treball als membres de
l’equip de Comportament. La seva tasca,
que ha estat més esporàdica fins ara,
estarà enfocada a obtenir resultats en
casos de problemes de comportament

en gossos en general i especialment
en la socialització d’animals catalogats
com a GPP.
La seva tasca principal es porta a terme
a les instal·lacions del refugi i és, essencialment, en matèria de comportament als
patis, en suport als adoptants per evitar
devolucions, mitjançant pautes per aplicar
durant la convivència a casa, en suport
específic en processos d’adopció pel seu
coneixement de l’animal en cada cas i en la
recerca de formules per millorar la convivència dels diferents gossos al refugi.

Actualitats

UN NOU CURS PER A L’EQUIP ESCOLES
De la mà d’aquest nou curs escolar, arranca
de nou el programa educatiu de la Protectora,
després d’un any en pausa, amb un equip ple
de cares noves i grans ambicions. Aquest
programa està integrat en les activitats
de Ciutat i Escola a Sabadell, que posen
a l’abast dels centres educatius múltiples
propostes per complementar la formació
que l’alumnat rep a les aules. Els voluntaris
de l’equip Escoles es proposen un gran repte:
fomentar la conscienciació de les generacions
joves mitjançant xerrades i visites que exposen la importància de la tinença responsable
i de l’adopció dels animals com els que es
troben al refugi.
Com ho fan? Conduïts per l’objectiu comú
del benestar de tots els animals de companyia, es dirigeixen a les escoles, tal com
van fer el passat 24 d’octubre, quan l’escola
Joan Sallarès i Pla, de Sabadell, els va acollir
amb els seus alumnes de 5è de primària.
Acompanyats per en Bilbo, un dels gossos
del refugi, van exposar temes com ara
el maltractament i l’abandonament
d’alguns animals del refugi, l’adopció

responsable i, fins i tot, la comunicació
entre diferents espècies animals.
Els alumnes van seguir cada paraula, participant activament en el debat que obrien
aquests temes de sensibilització amb les
seves opinions i experiències viscudes. Van
poder gaudir també d’un vídeo sobre les
emocions en els animals i, al final de tot i
amb molta il·lusió, van regalar abraçades i
carícies al convidat de quatre potes i protagonista de la jornada, en Bilbo.
Poder fer aquesta mena d’activitats ens
omple d’il·lusió. L’esforç que implica
l’organització d’aquestes jornades no
sempre es percep amb facilitat, però quan
rebem aquesta resposta per part de les
escoles i dels seus alumnes encantadors,
sabem que en podem estar orgullosos. Ara,
seguim tots amb moltes ganes d’emprendre
totes les xerrades que tenim per endavant
gràcies a la col·laboració de tots els qui
ho fan possible! Tenim l’esperança que
l’educació dels joves porti a un futur
millor per als animals.

Jaume i Bilbo
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Col·laboradors

UN MOTORISTA GENERÓS
Els simpatitzants de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell són molts i variats. Practicant l’empatia, sempre troben maneres de contribuir a cuidar els animals que hi habiten
i, per tant, noves formes de donar diners per adquirir aquelles coses que mínimament es
necessiten per subsistir i, si pot ser, viure amb millor qualitat. José A., adoptant de la Macarena, va sorprendre la Protectora amb una iniciativa ben original: aprofitant que durant les
vacances d’estiu feia un viatge en moto per Europa, va decidir que per cada quilòmetre
recorregut lliuraria un cèntim a la causa de la Lliga.
Un cop arribat al final del viatge, havia recorregut 10.000 km i, per tant, el total de diners
per la protectora era de 100 euros. No obstant això, va decidir doblar aquesta xifra i,
després de compartir-ho amb els seus coneguts, tres amics s’hi van sumar, entregant 50
euros cadascun. Així doncs, entre tots van aconseguir recaptar un total de 350 euros. Els
integrants de l’entitat agraeixen la generositat i imaginació d’aquest adoptant.

GIVING TUESDAY 2019:
UNA CASETA PER A GATS POSITIUS
Aquest any, la Lliga va tornar a participar al Giving Tuesday o Dia de Donar, un
moviment mundial que promou les accions
solidàries i que se celebra el dimarts
després de dues dates també importades
de l’univers anglosaxó: el Black Friday i el
Cyber Monday. Aquest any, es va animar
a tothom a col·laborar amb projectes solidaris per tal de convertir el món en un lloc
millor el dia 3 de desembre. I, també com
cada exercici, la Protectora va presentar un projecte perquè els felins positius
puguin disposar d’un lloc adequat per
viure-hi sense perill per a la seva salut.
Aquesta iniciativa funciona mitjançant el
micromecenatge. D’aquesta manera i a
través d’innombrables grans de sorra,
s’aconsegueix reunir els diners que calen
per fer realitat un projecte. En aquest cas,
s’ha calculat que caldran 2.800 euros, que és el que costaria adequar el
recinte per a aquests gats positius en
immunodeficiència amb una caseta de
fusta habilitada únicament per a ells. El
projecte consta d’una caseta de fusta per
al jardí (incloent-hi el transport i el muntatge), la preparació d’una base de ciment, el
tancament de la zona exterior amb xarxa o
malla metàl·lica i la instal·lació de llum.
Actualment, a les instal·lacions del refugi
hi ha gats, tant adults com cadells, que
han donat positiu en immunodeficiència.
Són animals que no tenen símptomes de
malaltia, però que han estat testats i s’ha

evidenciat que ho són. Per això no poden
conviure amb altres gats als diferents
patis, perquè els podrien contagiar.
Des de fa anys, aquests gats viuen en
un habitacle petit i fosc, just al costat
d’una zona destinada a albergar animals
que desenvolupen algun tipus de procés
infecciós. En aquest context, són aquests
gats els qui es poden acabar infectant.
Viure així, doncs, pot representar un risc
per a la seva salut. A més, cada vegada
que un animal entra al recinte del costat
amb una afectació infecciosa, s’activa la
quarantena i aquests gats no tenen opció
que ningú entri per fer-los companyia.
Com que són animals de llarga durada

perquè hi ha pocs adoptants que puguin
i vulguin assumir la seva malaltia, acostumen a estar molt aïllats per totes aquestes
circumstàncies.
El projecte de casa de fusta permet
crear un espai segur que, a més, serà
un hàbitat equipat amb coixins, prestatges i gratadors. Així mateix, disposarà d’una finestra per mirar a fora,
així com d’un modest recinte exterior
per prendre el sol i l’aire quan sigui
possible. És a dir, serà un lloc on intentar
gaudir de la vida de gat mentre s’espera
que algú se n’enamori i els brindi una
segona oportunitat. L’Odín i els altres gats
positius segur que ho agraeixen moltíssim!

Col·laboradors
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DONANT ALEMANYA PER A L’ARIEL
Una amant dels animals que resideix a Alemanya ha fet
una donació de 420 euros per fer una primera operació de
traumatologia a una gossa que habita la protectora, l’Ariel,
que pateix displàsia a totes quatre potes.
L’Ariel és una gossa mastí, de mida XXL, molt bona i afectuosa
que va entrar quan era un cadell, amb només 6 mesos, però aqui,
pel problema de displàsia i la mida que té, no és senzill trobar-li un
adoptant. Calia provar d’operar-li una pota per saber si hi ha cap
possibilitat de recuperació.
Aquesta noia alemanya, que coneix la Protectora de Sabadell
perquè des de sempre ha estiuejat a Catalunya, on té familiars,
va decidir que amb 30 anys i coincidint amb l’arribada d’una
herència duria a terme dues coses que feia temps que desitjava fer: independitzar-se definitivament i ajudar un animal
amb dificultats.
Això va ser el mes d’agost i, a hores d’ara, l’Ariel ja està operada (la
intervenció es va fer el 29 d’octubre) i la seva recuperació ara per ara
va bé. Després de les primeres setmanes de repòs, ara l’Ariel està
fent fisioteràpia amb una voluntària i fent les primeres passejades.
Esperem que el resultat de la intervenció sigui positiu i, amb el temps
i si calgués, se li pugui operar una altra pota. I potser tindrà sort una
altra vegada i un amant dels animals la voldrà ajudar.

QUE ALGO NO ESTÉ A LA VISTA,
NO SIGNIFICA QUE NO ESTÉ
A SU ALCANCE.
Confía en su instinto.

Cuando confías en el instinto de tu perro, potencias su inteligencia y le ayudas a desarrollarse
respetando su esencia. Por eso, True Instinct
presenta una gama de alta nutrición natural,
con carne fresca como primer ingrediente y una
excelente combinación de ingredientes naturales
como los que podría encontrar en la naturaleza.
Nutrición natural que respeta su instinto para
una vida plena y vibrante.
Descubre más en: www.trueinstinct.com
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Animals adoptats

Sparky
Unos nueve meses más tarde de haber adoptado a Panther, decidimos ampliar
la familia. Y llegó Sparky (antes Borneo). Nos contaron que llegó muy pachuchete, pero es un valiente y tuvimos la suerte de poder adoptarlo.
Es un compañero divertido, cariñoso y un poco trastete. Los dos se quieren
muchísimo, no paran de jugar y de cuidarse mutuamente.
Mª Carmen C.

Snow-Maru
Hola, família!
Som la Laura i el Takeshi i fa just un any que
vam adoptar l’Snow, ara Snow-Maru i per
als amics Maru.
La primera setmana va ser una mica complicada, ja que estava molt neguitós i era
força esquerp. Amb el temps i l’espai necessari, vam aconseguir donar-li confiança
i tranquil·litat. Finalment, s’ha apoderat de
la casa i ja no hi ha cap racó on no tingui
un lloc on descansar. Estem molt contents
perquè el veiem feliç i sempre està al nostre
costat.
Em diuen Maru. Soc un gat persa de color
blanc amb una intensa mirada daurada i
tinc uns 7 anys. Fa un any, vaig arribar a la
meva nova llar i des d’aquell moment, tot
ha anat a millor. Menjo com un rei: pinso
de salmó escocès, de pollastre de corral
i llaunetes gurmet. A més de les barretes,

Yacko – el nostre gos de portada
Hola a tothom!
Em dic Yacko. Justament ara faig 10 anys i amb només 3 vaig arribar a la protectora. Han estat 7 anys molt durs, sense una família que m’estimés i passant
desapercebut per a tothom, perquè ja no era un cadellet ni pertanyia a la típica
raça de moda.
Els meus dies havien d’acabar aquí, però va arribar una parelleta molt maca que em va donar l’oportunitat de passar la meva edat d’or en una llar on
m’estimen de tot cor i em cuiden amb tot el seu amor.
Aquest dissabte, tinc cita amb el veterinari de la Protectora i tornaré a veure
tots els meus antics amics que, com em passava a mi, estan patint una vida
desemparats esperant que algú els doni l’oportunitat de la seva vida. Però
només per una estona, que he de tornar a casa amb la meva estimada família!

que em tornen boig i em fan fer coses com
donar la pota, posar-me dret, etc. A l’estiu,
m’agrada dormir a la banyera i a l’hivern, a
la meva catifa peluda. Odio que em raspallin
i que em netegin els ulls, però ho consento
si hi ha pernil dolç a canvi. Ara, porto una
vida tranquil·la, sense presses ni estrès.
Deu ser per això que he agafat uns quilos.
Crec que hauré de començar a fer dieta i
esport, tot perseguint les joguines i corrent
passadís amunt i avall.
Agraeixo de tot cor que em recollissin i em
portessin a la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell. Em vau cuidar i us vau preocupar
de trobar-me un lloc on fos feliç. Realment,
ha superat totes les meves expectatives
i ara visc a cos de rei. Moltes gràcies per
ajudar-me i ajudar els companys que es troben en una situació similar. Seguiu així. Us
passo unes fotos i un vídeo del meu canvi.
Una forta abraçada del Team Snow-Maru!

Animals adoptats

Africa

Akira

Bicho

Blas

Boy

Cody

Kira

Danko

Eddy

Felix

Fenicia

Fu

Garfield

Gitano

Judo

Klaus

Linda

Lladruc

Mika

Nora

Tobias

Thor

Xoco

Piga

Per falta d’espai és impossible publicar a la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php
Moltes gràcies a tots els adoptants!
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Actualitats

NOVETAT: LA GROSSA!
Aquest any ha arribat la Grossa de Cap d’Any a la Protectora. I
ens estrenem amb 2 números: el 11767 i el 45562.
Cada participació val 2,50 €. Es juga 1 € a cada número i 0,50 €
són de donatiu per als animals del refugi.
S’han venut al mateix refugi i al nostre estand en totes les activitats
externes fins a mitjans de desembre. Com que és el primer any, hem
fet poques participacions. Esperem que no us hàgiu quedat sense.
Que la sort ens acompanyi a tots!

COSTURERAS GATUNAS
Debido a la gran cantidad de material de abrigo, mantas y edredones que
llegan prácticamente cada día a la protectora donados por toda la gente que
quiere ayudar a los animales del refugio, se ha formado un grupo de 5 costureras que hace una labor invisible, pero increíble.
Se llevan a casa las bolsas con el material para cortar las mantas grandes y
los edredones en piezas más pequeñas a fin de poder utilizarlos en las cestas
de los gatos o en las jaulas de los perros y para que se puedan meter en la
lavadora. En caso de los edredones, deben hacer dobladillos con la máquina
de coser para evitar que se deshilachen y que el relleno acabe en la boca de
los animales o en el desagüe embozando la canalización.
También han ideado un sistema de almacenaje de este material en bolsas
reutilizables transparentes al vacío, evitando así que se llenen de polvo o de
insectos y ahorrando espacio en los almacenes.
Este trabajo no lo ve nadie, pero es muy valioso para el buen funcionamiento
del día a día en el refugio. ¡Un gran gracias a las costureras gatunas! Son
como las hormigas: ¡incansables!

AVANCE DEL Nº 16 DE
LA REVISTA CADELLS
Como en anteriores ocasiones, volvemos a contar con la colaboración de una alumna de l’ILLA Escola Municipal d’Art i Disseny de Sabadell en formato de prácticas
en la creación de la revista Cadells, dedicada a los minisocios de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell.
En esta ocasión, la minirevista tiene como tema los reptiles y anfibios y su ilustración ha
ido a cargo de Odette Fontanes Molina, alumna de l’Escola Illa del ciclo formativo de
grado superior en ilustración.

Cadells
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La revista dels minisocis!

La rana dorada
Después de clase, mis compañeros
siempre iban al parque que había
al lado de nuestra escuela, una
balsa enorme donde ranas, salamandras, serpientes y otros anfibios y
reptiles se reunían para charlar
y jugar. Yo lo odiaba. Odiaba ver
cómo un montón de ranas de otras
especies se divertían jugando al
pilla-pilla.
Cuando era más pequeño, siempre
veía a los anfibios más grandes
pasándoselo bomba y solo deseaba
crecer lo suficiente para saltar
con mis ancas con ellos. Pero yo
era una rana dorada; casi toda mi
piel era de un intenso color amarillo que siempre me había encantado hasta la tarde en que me decidí a participar en el juego.
Al principio, todo fue increíble. Saltaba todo lo rápido que podía
mientras croaba intentando pillar a Rita, una serpiente de brillantes escamas. Y lo conseguí. “¡Pillada!”, dije riendo mientras la
tocaba suavemente con mi pata delantera. En un primer momento, la
joven serpiente rio conmigo y nos intercambiamos los turnos, siendo
yo el perseguido. Pero, de pronto, mi amiga reptil empezó a sentirse mal. Se retorcía en el suelo y le costaba respirar. Yo estaba histérico; no entendía que pasaba. Finalmente, los adultos se
llevaron corriendo la serpiente al hospital, donde le pusieron un
antídoto que la salvó por los pelos. Soy una rana dorada y toda mi
piel amarilla segrega veneno; cualquiera que me toque puede morir.
Y ya nunca más pude jugar a mi juego preferido. Siempre me quedaba
mirando cómo lo hacían los otros animales. Estaba muy triste.
—Hola, Max, ¿qué te pasa? —me preguntó Rita, la serpiente. —Pareces
triste.
—Siento muchísimo lo que pasó aquel día, Rita. No fue a propósito.
—¡Ya lo sé! ¡No pasa nada! Anda, ven a jugar con nosotros.
—No puedo. Volvería a pasar. Si os toco, os enveneno —le respondí a
punto de llorar.
—Umm —musitó Rita mirándome preocupada. —¿Sabes? Puede que tenga
una idea. Nos vemos mañana aquí —dijo emocionada. Y vi cómo se iba
serpenteando a su nido a toda prisa.

2

El día siguiente por la tarde, la esperé en nuestra balsa de siempre
sin mucho ánimo. Los otros animales ya habían empezado a jugar, pero
no veía a mi amiga por ningún lado. Pasaron los minutos, luego una
hora y luego dos, y no llegaba. Me sentía decepcionado y justo empezaba a irme cuando oí una voz llamándome. Vi que Rita serpenteaba
todo lo rápido que su sinuoso cuerpo le permitía. Llevaba algo en la
boca.
—Siento llegar tan tarde. Estábamos terminándolo y se nos hizo tarde
—dijo mientras dejó ante mí una especie de tela azul.
—¿Haciendo?
—¡Póntelos! —exclamó señalando a los trozos de tela. —He estado toda
la noche cosiéndolos con mis padres.
Observé con detenimiento la tela y advertí que en realidad eran un
par de guantes del tamaño de mis patas, con extensiones para cada
uno de mis dedos. Encajaban perfectamente y podía saltar con ellos
sin problemas. Creo que empezaba a entender la idea de la serpiente.
—¿Ves? Con ellos puedes tocarnos sin que pase nada. Ahora, vamos a
jugar.
Estaba emocionado. ¡Funcionaba! Ya podía volver a jugar al pilla-pilla. Y jugué toda la tarde. Fue divertidísimo. Jugué hasta que se
hizo de noche y mis padres me llamaron a cenar. Y al día siguiente,
también. Y al otro, y al otro. Nunca me cansaba de ese juego.
Alex Luna
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Sopa de letrasº
Encuentra los 10 réptiles y anfibios que se esconden en esta
sopa de letras.

Serpiente

Sapo

Camaleón
Tortuga
Tritón
Cocodrilo
Rana

Salamandra

Lagarto

4

Solución:

Iguana

l

Troba les 10 difereències
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Sabies que...?
Com són els camaleons?

Tenen les potes llargues i primes i
els dits dividits en dos grups
de dos i tres dits. A més, tenen
la cua llarga i corbada. Tot això
els serveix per agafar-se molt bé
a les branques.
Molts camaleons tenen el cap gros i els
mascles poden arribar a tenir fins a tres
banyes, que a vegades utilitzen per al combat.
Tenen el coll curt amb poca mobilitat, però,
en canvi, tenen uns ulls molt grossos i que poden
moure en totes direccions.

Què mengen?

Viuen normalment als arbres i mengen insectes que atrapen utilitzant una llengua molt enganxosa i més llarga que el seu cos. Algunes espècies de camaleons grans també cacen vertebrats, com per
exemple ratolins.

On podem trobar camaleons?

Hi ha aproximadament 160 espècies diferents de camaleons, sobretot
a l’Àfrica, l’Índia, Sri Lanka i l’illa de Madagascar, on habita un
gran nombre d’espècies. A la península Ibèrica només podem trobar
el camaleó comú, que està en perill d’extinció. El podem veure a
llocs concrets d’Andalusia, Múrcia o Portugal.

Per què estan en perill d’extinció?

Per dues
1.
2.
		

raons principals:
Molts han perdut el seu hàbitat natural.
Es cacen per vendre’ls, perquè molta gent els té a casa
com a mascota.

Quina és la seva característica més especial?

Són capaços de canviar de color en pocs segons, es mimetitzen amb
l’entorn quan se senten amenaçats o quan hi ha canvis de temperatura, llum, color o d’altres tipus en l’ambient. Sovint, també ho
fan en funció del seu estat d’ànim: si tenen por, si volen atraure
l’atenció d’una femella, etc.
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Construye una caja tortuga
MATERIALES:
-

Huevera de cartón de seis huevos
Un envase de caja de cereales
Papel de periódico
Tijeras
Cola de empapelar

1

-

Pegamento
Temperas o acrílicos de colores
Pincel
Ojos móviles
Rotulador

Dibujamos en el envase de cartoncillo o
en la cartulina las patas y la colita de
nuestra incipiente caja tortuga y las cortamos.

2

Después las pegamos en la huevera
den. La colita en la parte trasera,
paralelamente. La parte lisa de la
en la superficie, de tal manera que
el caparazón.

3

A continuación, enrollamos algunas páginas de periódico –dos o
tres- y formamos con ellas el cuello y la cabeza del simpático
reptil reciclado. Lo pegamos en el lado opuesto al de la cola. Eso
sí, previamente tendremos que recortar un poquito el cartón en la
parte en la que pegaremos el cuello y la cabeza para que éstos
encajen bien y para que después podamos cerrar el caparazón de la
tortuga.

4

El siguiente paso será empapelar la parte interior plana de la
huevera –donde después guardaremos nuestras cositas- con trozos
de papel de periódico mojados en la ya mencionada cola de empapelar.

5
6

en los lugares que correspony las patitas en los laterales
huevera debe ser la que apoye
la parte con los surcos emule

Dejamos secar uno o dos días.
Finalmente pintamos a pincel el
caparazón como más nos guste,
añadimos los ojitos móviles, dibujamos el rostro y las pezuñitas
con rotulador.
https://www.amarilloverdeyazul.com/
una-caja-tortuga-de-carton-y-papel-para-guardar-cositas/

Fuente: Blog el Universo de Elisa
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Recomanacions
EL COCODRILO AL QUE NO LE GUSTABA EL AGUA
Autora: Gemma Merino
Editorial: Picarona
¡Conoce a un cocodrilo muy peculiar! Todo el
mundo sabe que a los cocodrilos les encanta
el agua, pero este cocodrilito es diferente.
A él no le gusta el agua para nada. De hecho,
prefiere subirse a los árboles. Lo que pasa
es que cuando uno es diferente puede sentirse solo, de modo que el cocodrilito intenta
cambiar por todos los medios y dejar de ser
como es. Pero estar siempre mojado no es tan
fácil, y un simple escalofrío se convierte
rápidamente en un resfriado, y el resfriado
provoca estornudos: estornudos muy calientes?
Y si este cocodrilito no fuera en realidad un
cocodrilo? Tal vez sea un DRAGÓN... Un cuento
divertido, único y con moraleja, de la mano de
una autora e ilustradora novel.

LAS AVENTURAS DE SAMMY
Una película de dibujos animados en 3D que relata la historia de una
tortuga marina que decide recorrer los océanos.
Sammy nace junto a sus hermanos en una hermosa playa y se enfrenta a la lucha por la supervivencia, para llegar a convertirse en una
tortuga adulta y así, en la madurez, regresar
a la playa donde nació para reproducirse.
El objetivo de Sammy es encontrar a Shelly,
el amor de su vida, a quien perdió en la
playa donde nacieron. Durante el viaje conoce a simpáticos personajes, incluso tiene
contacto con los humanos en una comuna hippy
que reside en una bonita playa californiana.
El protagonista se enfrenta a numerosos peligros, muchos de ellos provocados por la
mano del hombre, como los vertidos de petróleo, el problema de las bolsas de plástico, la caza indiscriminada de cetáceos, la
degradación del hábitat marino debido a la
basura generada por el hombre, etc.
Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - www.protectorasabadell.org
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Amb la col·laboració de: Silvia Nicolas, Alexandra Luna, Irina Gimeno, Esther Molist,
Claudia Matheja i Cactus Seny Gràfic.
Il·lustracions: Odette Fontanes, alumne de l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell.

